Descobreix el nostre
Col·legi Jesús-Maria Sant Gervasi

L’objectiu de la nostra escola és compartir amb vosaltres el
desenvolupament de les capacitats personals i intel·lectuals
dels vostres fills en un entorn estable, acollidor i feliç.

QUI SOM?
LA NOSTRA IDENTITAT
Jesús-Maria, fidel a l’esperit de la nostra fundadora Santa Claudina Thèvenet, promou una educació basada en els valors de l’Evangeli.
Oferim una educació integral, personalitzada, accessible a tots, amb especial
atenció als més necessitats, i que afavoreix el desenvolupament de totes les dimensions de la persona: física, afectiva,
social, intel·lectual, ètica i transcendent.

ELS VALORS PROFUNDS QUE ENSENYEM
AVUI QUEDEN PER SEMPRE EN ELS JOVES
DE DEMÀ.

Estem oberts al món, integrats en la realitat social i cultural del nostre temps i del
nostre entorn participant activament
en la transformació i millora de la societat, tot promovent una actitud solidària
i responsable.

La nostra trajectòria com a escola ens reafirma en la idea que el nostre treball es fonamenta en una sèrie de valors que podem trobar en cadascuna de les nostres actuacions:
• El valor de la interioritat del coneixement personal, dels altres, de l’entorn i de Déu.
• El valor de la reflexió, l’esperit crític.
• El valor de l’esforç i la responsabilitat.
• El valor de la justícia i la solidaritat.
• El valor de l’acollida, el diàleg, la cooperació i el perdó.
• El valor de la pau i la convivència.
• L’esperit de família.

COM FUNCIONEM?
COMUNITAT EDUCATIVA
El col·legi és una Comunitat Educativa formada per tots els que compartim el Projecte Educatiu:
•

•
•
•
•

Entitat Titular: la Congregació de les Religioses de Jesús Maria és l’última responsable de la
direcció, funcionament i gestió del centre davant la societat, l’administració i la comunitat
educativa.
Els Alumnes: són els protagonistes de la seva pròpia formació i el centre de la comunitat educativa.
Els Professors: són responsables de l’ensenyament i aprenentatge en les diferents àrees i
col·laboren activament a posar en pràctica el Projecte Educatiu.
Pares o Tutors: són els principals responsables de l’educació dels seus fills. Han de conèixer el
tipus d’educació que s’ofereix al Centre i col·laborar-hi.
Personal d’Administració i Serveis i col·laboradors: participen en la tasca educativa del Centre
complint diverses funcions.

Donem importància a la relació i cooperació mútua
entre família i Col·legi mitjançant un tracte freqüent
i cordial. Compartir criteris,
inquietuds i il·lusions garanteix la unitat i la participació
responsable de tots.

El concert educatiu amb la Generalitat de Catalunya és una mostra de la nostra voluntat d’estar
oberts a la societat i de treballar per una escola inclusiva, que sigui capaç de donar resposta a la
diversitat d’alumnes.
Treballem en la promoció d’un ambient familiar, amb un estil senzill i acollidor, i on s’afavoreix el
treball en equip i la participació de tots els membres de la comunitat educativa. Ens caracteritza
una llarga tradició de corresponsabilitat de tots els col·lectius que en formen part.
La Fundació Thèvenet Sant Gervasi col·labora en la formació integral dels alumnes mitjançant la
concessió de tota mena d’ajuts a les tasques docents, educatives, culturals i formatives, i al manteniment general de l’escola.
•
•
•

Som un centre concertat.
Promovem la participació i coresponsabilitat de tots els col·lectius.
Comptem amb la Fundació Thèvenet Sant Gervasi.

ELS NOSTRES ALUMNES ES TROBEN FELIÇOS
EN EL SEU TREBALL, EN LA RELACIÓ AMB ELS
ALTRES I EN LES ACTIVITATS QUE REALITZEN.

QUÈ FEM?
METODOLOGIA
L’alumne és el protagonista del seu procès d’aprenentatge.
La nostre pedagogia es dirigeix a potenciar el seu vessant personal i social, el dels coneixements i
el transcendent. Per tal d’aconseguir uns resultats òptims, cal que la metodologia de treball sigui:

•
•
•
•
•

L’alumne és el protagonista del seu procès
d’aprenentatge.
Promovem hàbits de treball i esforç per desenvolupar
les seves competències.
Potenciem la creativitat.
Ajudem a desenvolupar l’esperit crític.
Treballem en projectes.

VOLEM QUE ELS NOSTRES ALUMNES
CONFIÏN EN LES SEVES POSSIBILITATS
DE CREIXEMENT.

ON ANEM?
VISIÓ DE FUTUR
En un món en canvi constant la nostra escola està
preparada per donar resposta coherent als nous
reptes que se’ns presenten. Això exigeix una alta capacitat per desenvolupar competències personals
que van més enllà dels continguts acadèmics.
Vivim en un món global i per això volem educar els
nostres alumnes perquè siguin capaços de respectar
i conviure amb altres cultures, religions i tradicions,
i per construir tots junts una societat més fraterna i
més justa.
Volem formar persones responsables avui del seu treball, i coresponsables demà de les seves famílies i de
la societat en què hauran de viure.

QUÈ OFERIM?
ETAPES EDUCATIVES
Oferim als nostres alumnes continuïtat educativa i formativa des d’infantil fins a l’entrada als
estudis universitaris.

EL NOSTRE PLA D’ESTUDIS
EDUCACIÓ INFANTIL
P3 • P4 • P5 (de 3 a 6 anys)
Acollim els nens i les nenes i els donem els fonaments que permetran desenvolupar
els aprenentatges posteriors. Els hàbits, la socialització, el joc, la manipulació i la
comunicació d’experiències són els elements de treball del nostre dia a dia.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
(de 6 a 12 anys)
Els alumnes adquiriran els coneixements fonamentals i les competències bàsiques
per desenvolupar el seu procés d’aprenentatge. Comunicar-se, raonar i calcular,
adquirir hàbits de treball i organització, fer-se autònom, saber tenir cura del cos,
conèixer el món, créixer personalment i acompanyar en el coneixement del missatge de Jesús són els nostres objectius.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
(de 12 a 16 anys)
Les línies d’actuació es basen en la necessitat que tenen els nostres alumnes d’una
orientació eficaç tant des del punt de vista acadèmic com des del vessant del seu
desenvolupament personal a través d’una acció tutorial personalitzada i preventiva. Entenem l’activitat educativa com un procés que busca, de manera progressiva, l’adquisició de l’autonomia personal: capacitat d’organització, de raonament
crític, d’abstracció i de comunicació efectiva.

BATXILLERAT (Educació secundària postobligatòria)
Arts • Humanitats i Ciències Socials •
Ciències i Tecnologia
L’ensenyament postobligatori enllaça les línies bàsiques de l’aprenentatge que s’ha
rebut a l’educació secundària amb les necessitats de futur dels nostres alumnes.
En aquest nivell es treballen els continguts com un conjunt global, que exigeix un
esforç constant de relacions entre els diversos àmbits de coneixement. Ajudem els
alumnes amb una orientació acadèmica i professional per al seu futur.

ENS POSEM AL DIA
LES NOSTRES PRIORITATS
Som conscients de la realitat i de les necessitats de futur dels nostres alumnes i per això prioritzem
dos objectius pedagògics: implantar i desenvolupar dins de l’aula les tecnologies de la informació i l’aprenentatge, i afavorir el domini dels idiomes (multilingüisme).
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I L’APRENENTATGE
Ordinador portàtil i tablets
Les noves tecnologies formen part de les nostres eines d’aprenentatge
per fomentar el treball en equip, l’autonomia personal, aprendre a
parlar en públic, presentació de treballs de recerca...

Plataforma virtual, xarxes socials
La nostra plataforma és una intranet de comunicació i de treball per
a tota la comunitat educativa. Gaudim així d’una eina on compartim
totes les activitats del Col·legi, i que, al mateix temps, és una veritable
aula virtual per als alumnes de secundària i batxillerat. La nostra plataforma té com a objectiu utilitzar el potencial de les TIC per reforçar
el nostre projecte educatiu.

Pissarres digitals interactives
L’ús de les pissarres digitals és bàsic per afavorir el treball en equip,
per desenvolupar un mètode de treball corporatiu i integrar-ho en la
pràctica quotidiana.
Al mateix temps eduquem en l’ús de les noves tecnologies.
ESCOLA PLURILINGÜE
Català • Castellà • Anglès • Francès
Entenem la diversitat lingüística com una font d’enriquiment.
• L’anglès i el francès formen part del nostre pla d’estudis.
• Des de P3 fins a Batxillerat es fan assignatures en anglès.
• Batxillerat dual on line.
• Auxiliars de conversa nadius. (Anglès)
• Diplôme d’études en langue française.
Col·legi certificat

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS
ESPAIS MÉS ENLLÀ DE LES AULES

AULA DE DIBUIX

AULES D’IDIOMES

AULES D’INFORMÀTICA

AULES DE MÚSICA

AULES DE PSICOMOTRICITAT

AULA DE TECNOLOGIA

BIBLIOTECA

JARDINS AMPLIS

LABORATORIS

CAPELLA

SALA D’ACTES

PATI D’INFANTIL

La nostra escola és prou gran com per tenir tot el que li cal a un col·legi amb els requeriments més actuals d’equipaments, seguretat i comfort. I la cuidem com si fos la
nostra llar fins l’últim detall: netedat, aules i
passadissos decorats, espais a la mida i més
segurs per als més petits.
PISTES ESPORTIVES
EXTERIORS

PAVELLÓ POLIESPORTIU

SERVEIS
DE LA NOSTRA ESCOLA
Les necessitats dels alumnes i les famílies són diverses i intentem adaptar-nos-hi complementant
el treball i l’aprenentatge amb serveis de qualitat. Tota la comunitat educativa, professors i personal d’administració i serveis col·laborem en aquesta tasca formativa amb responsabilitat i dedicació, convençuts de la importància de la funció de cadascú.
SERVEIS GENERALS
Permanències
No sempre és fàcil fer coincidir la vida laboral dels pares amb l’horari
i el calendari de l’escola. Per això oferim un servei de permanències
molt flexible i activitats per a les vacances (casal d’estiu, colònies en
anglès...)
Cuina pròpia i menjador
El nostre servei proporciona una dieta sana i equilibrada amb la possibilitat d’adaptar-nos a aquelles situacions de salut que ho requereixin.

Infermeria
Comptem amb el servei d’una infermera que actua davant
d’incidències imprevistes i que pot administrar medicacions prèvia
autorització dels pares, i que vetlla pel benestar dels alumne.
Departament d’orientació
Disposem d’un equip de professionals que donen orientacions als
professors, i si convé a les famílies, sobre com hem d’actuar i què
cal fer per ajudar els alumnes que presenten algun tipus de dificultat
d’aprenentatge i/o conductuals.
Transport escolar
Oferim el servei de transport escolar a través d’una empresa de
confiança, amb qui treballem habitualment.

Biblioteca
• Vigilancia d’estudi de dilluns a dijous de 17h a 18:30h.
• Dimecres de 15h a 18:30h.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Esportives
• Jocs preesportius.
• Escola esportiva.
• Gimnàstica esportiva.
• Gimnàstica artística.

Culturals
• Escola d’idiomes.
• Batxillerat Dual on line.
• Colonies d’estiu en anglès i
intercanvi “Home to Home”.

• Tennis.
• Bàsquet.
• Futbol.
• Voleibol.

• Intercanvi amb J-M
Remiremont (França).

Socials
• Participació en campanyes solidàries.
• Activitats de voluntariat.
• Agermanament amb Bolívia.
• Xerrades.

Activitats de lleure
• Club excursionista
i campament al Castell
de l’Areny.
• Colònies i campus esportiu
al jardí.
Religioses i pastorals
• Convivències o recessos.
• Catequesi de primera comunió
i confirmació.
• Xerrades.
• Eucaristies.

• Casal i campus el juny,
juliol i setembre.

Activitats per grups
• Grups d’amics.
• Grups J-M.
• Pasqua de Joves J-M.
• Experiència Taizé.
• Camí de Santiago.

FAMÍLIA I ESCOLA
Som conscients que cada alumne és un ésser únic a qui hem d’ajudar a descobrir, ajudar a
créixer, i estimar, per arribar a aconseguir que siguin persones felices, amb un projecte i opcions
de vida que es vagin formant a través d’un procés continuat i positiu. En aquest procés hi estem
tots implicats, i per això professors i famílies col·laborem en molts moments i en moltes activitats:
tutories, club excursionista, conferències, Aula de pares i PTF.
Us ajudem amb programes com:

Aula de pares
• Ajudem a resoldre problemes de la vida familiar
quotidiana.
• Xerrades per especialistes obertes a pares i mares
interessats d’altres centres.

PTF (Programa de Transmissió de Fe)
• Grups reduïts de pares amb fills a Educació Infantil amb
animadors per conduir la conversa.
• Xerrades per preparar la primera comunió
i la confirmació.
• 4 reunions al curs, de 21:00h a 23:00h.

La informació que s’inclou en aquest document està extreta dels documents generals que orienten la tasca educativa:
· Caràcter propi Jesús-Maria
· Estil Educatiu Jesús-Maria
· Projecte educatiu

VENIU A FORMAR PART D’UN COL·LEGI
AMB MOLTS ANYS D’HISTÒRIA, D’IL·LUSIONS,
DE PROJECTES I D’EXPERIÈNCIA.

BENVINGUTS A LA NOSTRA ESCOLA
JESÚS-MARIA SANT GERVASI

Col·legi Jesús-Maria
Passeig de Sant Gervasi, 15
08022 Barcelona
Telf. 93 417 12 00
secretaria@jmsanger.com

www.jmsanger.com

